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 .אחישרת תולעמב םישנל םידעוימה םיתורישל עדימ רגאמ לש השגנהו המקה

 םיתוריש לע עדימה ,תאז םע דחי .תורענו םישנל םינתינה םיתוריש לש עפש שי םויכ אחישרת תולעמב
 ןייד תוטרופמ ןניא םיתורישל העגהל םיכרדהו ריעה תושנ ללכל שיגנ וניאו דחא םוקמב זכורמ וניא ולא
 .תונוש תופשב ןימז וניא עדימהו

 ןיב רזופמ היריעה לש  טנרטניאה רתאב עיפומה םיתורישה לע עדימה יכ ,ונאצמ ונישעש יופימב
 תובותכ ,םינופלט ,רשק ישנא :ןוגכ םייתועמשמ םיטרפ רסח רתאב עיפומה עדימהו םינושה םיפגאה
 םיעיפומ םניאו םוריחב הנעמ םינתונ ךא הייריעה תחת םניאש םיתוריש םימייק ,ףסונב .הלבק ינמזו

 .םא תפשכ תירבע תורבוד ןניאש תוליהקמ םישנל שיגנ וניא ןכלו םגרותמ וניא ולוכ עדימה .רתאב

 רבדה .ןהל םיעיגמה םיתורישה תא תוצמלו עדימל תוליעיבו תוריהמב עיגהלמ םישנמ םיענומ ולא לכ
 יעוראב הכימתו יוויל ,עויסל תוקוקזה םישנ ,אחישרת תולעמ תובשות תורענו םישנ יבגל ןבומכ ןוכנ
 .ריעב לועפל םיניינועמה םייתרבח םינוגראו םיקסע תולעב ןוגכ ןייניע תו\ילעב יבגל ןכו ,םינוש םייח

 עגונה עדימה לכ תא זכרי רשא ןכדעתמו ינכדע ,שיגנ ,רדוסמ עדימ רגאמ םיקהל תוניינועמ ונא ,ךכיפל
 תורשה תלבקל ףס יאנת ,תורש לכ יבגל רורב רואית לולכיו אחישרת תולעמב םישנל םינתינה םיתורשל
 עדימ ,ןופלט ירפסמו ל"אוד יטרפ ,תובותכ ,רשקה ישנא תומש ןוגכ רשק תריציל םיכרד ,)םימייק םא(
 .תונוש תופשל םוגרתל הריחב תויורשפאו םוריח יבצמל

 ץפויו )רתאב תינושל תועצמאב לשמל( היריעב שיגנ היהי םקויש עדימה רגאמ יכ תועיצמ ינא דוע
 תואפורו בלח תופיט ,םילוח תופוק ,תואווקמ ,תסנכה יתבב וקלוחיש םיריילפ ןוגכ םינוש םיעצמאב
 .דועו ריעב תועדומה תוחול ,תויתרבח תותשר ,םישנ

 םיכרדב הייריעה לש הלועפה ףותישל חמשנ ונא ,רגאמה תיינבו עדימה ףוסיא תקמעהו ךשמה ךרוצל
 ילעב ינפב עדימ ףוסיאלו םזימה תגצהל תושיגפ םואית ,םימייקה עדימה ירגאמב ףותישו החיתפ ןוגכ
 יכ תועיצמ ונא .ותצפהו עדימה םוגרתל ביצקת תאצקה ןכו ,היריעה תוקלחמב םיטנוולרה םידיקפתה
 .היריעה תוירחאל עדימה לש ףטושה ןוכדעה רובעי ,רגאמה תמקה רחאל

 םיעצומה םיתורישב יביטקפאו ליעי שומישו תויוכז יוצימל ינויח דעצ הניה זכורמ עדימ רגאמ תמקה
 ףא לכוי םימיוסמ םירקמבו ןתחוורלו אחישרת תולעמב םישנ לש םייחה תוכיאל םורתי רבדה .םישנל
 .םייח  תלצהל איבהל

 

 

 

 

 

 



 

 

 םישנ לש ןמש לע אחישרת תולעמב רוביצ ינבמו תורכיכ ,תובוחר תומש תאירק

 ,תיטילופ ,תירוטסיה הניחבמ תערכמ המורת ןהמ תוברלו ,הייסולכואהמ 50% -ל לעמ תווהמ םישנ
 לש ןתמורתו ןתחלצה תא החיכנמ תירוביצה הריזב םישנ תחצנה .תישונאו תיעדמ תיתוברת ,תיכוניח
 םישנ תומש תחצנה תניחבמ םייקה ירוטסיהה תוויעה ,םלוא ,םיירדגמ ןויוושו תונגוה תמדקמו םישנ
  .תיצרא ללכו תרזוח העפות אוה םיירוביצ םירתאו תובוחרב

 לע םיאורק תובוחר 44  ,כ״הסב תובוחר 270 הב רשא אחישרת תולעמב יכ ,הלוע ונכרעש רקחמה ןמ
 תובוחר רתי .)שנס הנח רכיכו הכלמה רתסא( םישנ םש לע םה תובוחרהמ 2 קרו םירבג לש םמש
 םיאורק רשא תובוחרה רפסמ םויכ אחישרת תולעמב -תורחא םילימב .םיילרטינ תומשב םיאורק ריעה
  !דחא זוחאמ תוחפ אוה םישנ םש לע

 םיפושח ונלוכ ובש ,תיתרבח היצקארטניא תשחרתמ ובש םוקמה ,אוה ןכ ומשכ ירוביצה בחרמה
 - םיעיפשמ ונא וילעשו םיטרפכ םיעפשומ ונא ונממש ,הרבחכ םיפקתשמ ונא ובש ,הזל הז םיפשחנו
  .ןיררוע ןיא ירוביצה בחרמהמ דרפנ יתלב קלח ןה םישנש הדבועה לע .וכרד/הכרדב דחאו תחא לכ

 תחצנהל תולועפב תונורחאה םינשב ולחה ,דועו םילשורי ,הפיח ,ביבא לת  ןוגכ לארשיב תובר םירע
 ,תויושרה ישארל היינפ םדקל םינפה דרשמ תנווכב יכ םסרופ ףא הנורחאל .ירוביצה בחרמב םישנ
 .םירעה תובוחרב תוחצנומה םישנה רפסמ תלדגהל לועפלו םייקה תוויעה תא ןקתל הרטמב

 ןמויק תא חיכנהל תובושחה םיכרדה תחא איה רוביצ ינבמו תורכיכ ,תובוחר תומשב  םישנ לש ןתחצנה
 הרבחל תופאוש ונא אחישרת תולעמב תובשותו םישנכ .הנידמלו הרבחל ןתמורת תאו םישנ לש
 ךרוצל תלכשומו השוחנ הרוצב לועפל תביוחמ רשאו םישנל םירבג ןיב ירוטסיהה ןויוושה-יאב הריכמה
 תולעמ תייריעב תוריצפמו ונלוק תא תועימשמ ונא "ךלוק תא יעימשה" סרוקה  לש ומויסב .ורוגימ
 וז תכרובמ המזוי םדקלו ליבוהל אלא ,םינפה דרשמ תיינפל ןיתמהל אלש ,השארב דמועבו אחישרת
  .םויה דוע ריעה תובוחר תומשב תירדגמ תונגוה ןעמל לועפלו  ונריעב
 

 ונא ךכיפל .םירבדה לע לקהל יושע םישדח תובוחרבו תונוכשב הליחת המזויה םושיי יכ הלוע ונרקחממ
 תורכיכה 12 -ו רוביצה ינבמ 12 ,תובוחרה 16 וארקי ,ריעב תונביהל הדיתעה ,סרפ תנוכשב יכ תועיצמ
 םישנה תומש .תוברתו חור תושנ ,תוררושמ ,תורצוי ,תוינמוא ,תומחול לש ןמש לע םוקל םיננכותמה
 תומשה תדעוו אחישרת תולעמ תייריע םע ףותישב ועבקיי רשא ,םיידוחיי םינוירטירקל םאתהב ורחביי

   .ריעב
 
 תדעוו לא אשונה תאבהל עגונה לכב הייריעה לש הלועפה ףותישלו ריעה שאר לש ותומתריהל חמשנ
 תחא הרבח תוחפל לש הצוביש לע ץילמהל שקבנ ,ףסונב .ריעה תצעומב רושיאל ,ךשמהבו תומשה
 .ריעב תומשה תדעווב הרבחכ ,תיבושייה םישנה תצעומב
 

 הנוכשה לש התמקה .ירוביצה בחרמב םישנ לש ןלעופ תחצנהב קלח חקית אחישרת תולעמש בושח
 ריעל שממ לש תונמדזה איה הבש רוביצה ינבמו היתורכיכ ,היתובוחרב םישנ תומש תחצנהו השדחה
 ירוטסיהה לוועה ןוקיתלו תירדגמ תונגוה םודיקל ךלהמ תלבוהב תינחה דוח תויהל ,השארב םידמועלו
 .ללכבו ריעב םישנ יפלכ

 



 

 

 :אחישרת תולעמב רוביצ ינבמו תובוחר תומשב םישנ תחצנהל תוצלמה /תואמגוד :חפסנ

 תומחול

 1948 - 1927 דלופ )הרברב( הכרב

 הררוגתהו הפוריאב תוימשיטנאה תפוקתב 1939 תנשב ץראל התלעו הינמרגב הדלונ

 .רורד םינובהו םיפוצה רעונה תועונתב הכירדה .ביבא–לתב

–לת יפוחל עיגהל םיליפעמל עייסל הדעונש הילוח לע הדקיפ 1946-בו ,ח“מלפה תורושל הפרטצה
 וויל םיבר םיפלא .התומ תא האצמ איה שאה יפוליחבו הילוחה תא והיז יטירבה אבצה תוחוכ .ביבא
 בוחרו ונוא תירקב הכרב תעבג תנוכש ןכו המש לע הארקנ םיליפעמ תיינוא .הנורחאה הכרדב התוא
  .אתא תיירקב

 הל שידקהו הרכזל ריש בתכ ןמרתלא ןתנ ררושמהו המש לע םבוחרל וארק הגרהנ ובש בוחרה יבשות
 ."הנויה ריע" ורפסב םיריש רוזחמ

 ןוסנורהא הרש

 רבכ .תינמרג םגו תיתפרצ המצעב הדמל ךכ-רחאו הבשומה רפסה-תיבב הדמל בקעי ןורכזב הדלונ
 ,הבשומה ינב לש תיתרבחה תוליעפב קלח הלטנ .תוכילהה תוטשפו שפנה תוליצאב העדונ הירוענמ
 םע אטשוקב בשויה דימא ירגלוב ידוהיל האשינ 1914  ביבאב .הביכרב םירויסו ןורטאית תוגצה תוברל
 תוחוכל עייסל ידכ המקש ,)"רקשי אל לארשי חצנ"( י"לינ תצובקל הפרטצה בקעי ןורכזל העיגה
 החפשמה לש תיאלקחה תונויסינה תנחתב הדבע םגו ,םיכרותה ידימ ץראה תא שובכל םייטירבה
 .היישותהו הברקהה ,תוריסמה תדיממ הל המרתו תרתחמב תיזכרמ תומדל התייה הרהמ דע .תילתעב
 בקעי ןורכז תא אבצ-תוחוכ ופיקה  (4.9.1917) הירסיק דיל י"לינ לש ראוד-תנוי וליג םיכרותהש רחאל
 הרש םג .הצובקה לש לוגירה תולועפ לע םיטרפ ויפמ איצוהל ידכ תושק הנוע ןוסנרהא תחפשמ שארו

 תופרחב וא זוב-תוקיתשב הבישהו ,רבד הרסמ אל לבא תפות-ייוניע לש םימי העברא הרבע המצע
 ירשתב ג"כבו ,החדקאמ המצעב תוריל החילצה קשמדל הריבעהל ודמעש ינפל .םקנ-ימויאו

 דחאב החפשמה ידיל ריבעהל החילצהש ןורחא בתכמב .התמשנ תא האיצוה  (9.10.1917) ח"ערת
 איה ."ץראה תא ונלאג ,םעה תא ונלצה לבא ונמצע תא ונברקה ונא" :ראשה ןיב הבתכ םייוניעה ימימ
 .תוחאו םיחא השולש ,בא החינה .בקעי ןורכז לש ןימלעה תיבב תוחונמל האבוה

 הנידמלו הרבחל המורת

  2018-1964 ןומר הנור

 ףרחו ,יתחפשמהו ישיאה לוכשה ףא לע .הנבו הלעב לש םתומ רחאל תיתרבח תוליעפב הלחה הנור
 תנידמ תבוטל לועפל הרטמל הל המשו תועמשמ יאלמ םייחב הרחב איה ,הלופכה תימואלה הידגרטה
 .'ןומר ןרק' התייה הפתוש התייה םהלו המיקהש םימזימה תורשע ןיב .םיאבה תורודה ןעמלו לארשי

 רעונ ינב לש םודיקל לארשי סרפבו םייח לעפמב התומ רחאל התכזו תכמותו תירוביצ הליעפ התייה
 .ילארשיה ךוניחב

 ןבאל ךפה הז סנכ .ימואלניבה ןומר ןליא סנכ תא תילארשיה ללחה תונכוס ףותישב ,הנור המזי ,ףסונב
 םיעיקשמ ,םלועהמ ללח תויונכוס - וילא םיעיגמה םיחרואהו ,לארשיב ללחה תיישעת לש תבאושה



 

 .לארשיב ללחה תיישעת םע םיגולונכטו םייקסע םירשק וב םיווט - קנע תורבחו
 ל"ז ןליא לש הרכזאה דעומל ךומסב לארשיל םיטואנורטסא םיעיגמ הנש ידימ ,הנור לש הלעופ תוכזב
 יבחר לכמ םידלי ברקב הארשהו ןיינע ררועל הרטמב ,הירפירפב רפס יתב םידקופ םה ,התשקבלו

 וב – 'ילארשיה ללחה עובש' ידסייממ םג התייה הנור ."ןליא לש האווצה התייה וז" הירבדל .ץראה
 .ץראה יבחר לכב םידלי יפלא תורשע הנש ידימ קלח םיחקול

 םיגשיה תמדקמו תדדועמ ןרקה .התאישנכ השמישו ןומר ןרק תתומע תא הנור המיקה ,2010 תנשב
 .ןומר ףסאו ןליא לש םתומדבו םחורב -רעונ ינב ברקב תיתרבח תוברועמו םיימדקא
 ףסא תיב תיאבצ םדקה הניכמה 'ונלשמ דחא' תניכמ םע דחיב הנור המיקה ,ףסונב

 ,תילארשי הרובג תרתוכה תחת לצרה רהב יתכלממה סקטב האושמ תאשל הרחבנ 2016 תנשב
 תנשבו ,ןוינכטהמ 'דובכ לש תימע ראות לבקל התכז 2018 תנשב ."תילארשיה ללחה תרירגש" :התנוכו

 לע םייח לעפמל לארשי סרפב התכז 2019 תואמצעה םויב ןוירוג ןב תטיסרבינואמ דובכ לש ר"ד 2019
 .ןפוד תאצוי תיתרבח היישע

  1943)- (2020 רוצ הנליא
 

 ביבאקוד תדסיימ ,תיעונלוק

 תוינכותה תחא .תוירטנמוקוד תוינכות הרציו השיגה םש ,"לארשי לוק"מ עונלוקה לא העיגה רוצ הנליא
 יאמבה תא הניינע – ןרטש ריאי לש ותדיכלב הדוד לש ותוברועמ רופיס לע הססבתהש ,הלש
 יבלש לכל הפתוש היהתש יאנתב ,המיכסה רוצ .טרס הנממ תושעל שקיבש ,הווק הדוהי ירטנמוקודה
 ילוצינב קסעש( ״תופורט םינש״ו ״הנלטלא״ םיטרסה תא הדבל הרצי ןכמ רחאל .טרסה לש ותקפה
 .םלועב םינוש םילביטספב םתוא הגיצהו )לאנברבא םילוחה תיבב םיזפשואמה האוש

 ביבאקוד לביטספ תא הקישה איה ."ביבאקוד"ל ןויערה לע הבשח ל"וחב םילביטספב התייה רשאכ
 תאז התשע איה .םיפוצ 5,000 ינפב םימי יצחו 4 ךרואל וגצוהש םיטרס 50 םע ,1999 תנשב ןושארה
 .תיעונלוקה היישעה תיזחל ואיבהלו לארשיב ידועיתה טרסה תא םדקל הרטמב

 םישדח םיטרס האממ רתוי הגיצהו םימי הרשע הכשמנ ולש הרודהמ לכ ,בחרתה לביטספה םינשה םע
 הימדקאה םייתנש ינפל .םורדהו ןופצל םג עיגה םינשה ךרואלו ביבא לתב לחה לביטספה .םלועבו ץראב
 ףתתשהל יטמוטוא ןפואב םירישכ וב םיכוזהש יזכרמה לביטספכ וב הרחב עונלוקל תיאקירמאה
 .הדועת יטרסל רקסוא תויורחתב

 1999 -1914 דלישטור-הד עבש תב

 לארשי סרפ תלכ .לארשיב תולודגה לוחמה תוכמותמ ,תיפורתנליפ .לארשיל התלעו הילגנאב הדלונ
 תב איה :התחפשמ לע זמרמ ,תינורב .הלש הלוצאה ראות הנידמלו הרבחל תדחוימה התמורת לע
-ה האמב הפוריאב רתויב הרישעה החפשמה התיהש םידוהי םיאקנב לש תלשוש ,דלישטור תחפשמל

 עבצה ידימ זירפ רורחשב קלח החקלו יתפרצה אבצל הסייגתה איה היינשה םלועה תמחלמב .19
 המיקהו לארשיל התלע 1962 תנשב .הקיספה אל זאמו דוקיר דומלל הלחה המחלמה רחאל .ינמרגה
 .לוחמל רפס תיבו רוד תבו עבש תב לוחמה תוקהל תא



 

 1996 - 1919 ןילופ - ןיקרוא-ןמסורג הקייח

 האושה תחצנהל תיזכרמ הליעפו תסנכה ר“וי תינגס ,תינויצ הגיהנמ

 תיפורתנליפה התוליעפ .לארשיב היגולונכטהו עדמה ימוחת חותיפלו הכימתל תונרק יתש הדסיי איה
 הרכמ ,לשמל טדנרבמר לש ירוקמ רויצ :סנופלא הבס לש תונמואה ףסואמ תוריצי תריכמ םג הללכ
  .הקדצ תורטמל ורבעוהש רלוד ןוילימ 7.28 לש איש םוכסב

 הרענ לש היודב תוהז תחת היחו ‘ץיבונרוו הנילה םשה תא הצמיא איה היינשה םלועה תמחלמ ימיב
 ןוכיס ךות םינזיטרפה םע הלועפ הפתישו ןילופו אטיל תואטגב תרתחמ תרבח התיה איה .הידוהי אל
 .הייח לש רידא

 הדמעש הנושארה השיאה התייה איה .ןותעג תירוזאה הצעומה תשארל ןמסורג התנומ 1950 תנשב
 תומוא ידיסחב םיקסועה םיקוח המדיק איה תסנכ תרבחכ הדיקפתב .לארשיב תימוקמ תושר שארב
 .המחלמ יכנב ןגוה לופיטבו ןידל םיצאנ תאבהב ,םלוע

 .םלועב וגוסמ םדקתמל בשחנ םיניירבע רעונ ינבב השינע יכרדלו לופיטל המזיש קוחה

 יכוניח דסומ/םוי ןועמ המש לע אורקל ץלמומ - 1945)-(2014 ןיילק הנינפ
 
 םות םע ןילופבש בונרט ריעב הדלונ הנינפ.ךוניחה רקחל לארשי סרפ תלכו היגולוכיספל רוספורפ
 םיליפעמה תיינואב ץראל התלע החפשמה .האוש ילוצינ ויה ,לחרו בד ,הירוה .הינשה םלועה תמחלמ
 ידומיל ךלהמבו ,ןליא-רב תטיסרבינואב היגולויבו היגולוכיספ הדמל איה .ביבא לתב הררוגתהו "הבגנ"
 הלחה וז הפוקתב .הווקתה תנוכשמ ןוכיסב םידלי םע יכוניחה יגולוכיספה תורישב הדבע ינשה ראותה
 .ולא תויסולכוא רובע תמדקומ תוברעתהל תוינכות חותיפב ןיינעתהל

 ךוניחל רפסה תיבב רוקחלו דמלל הלחה ,תירבה תוצראב הלש טרוטקודה תמלשה רחאל
 דליה תוחתפתה ידומילל תינכותה שארכ השמיש איה .ןיינמה ןמ תירוספורפכ ןליא רב תטיסרבינואב
 .ןליא רבב םידחוימ םיכרצ ילעב םידליב לופיטו ךוניח תוטיש רקחל "רקייב" זכרמ תא המיקהו

 םילדומ החתיפ איה .ךרה ליגל ךוניחה רקחב וקסע ,תימואלניב הכרעהל וכז רשא ,ןיילק לש הירקחמ
 ןכו םידימלתל הארוה ישנא ןיבש רשקב טרפב ,םירגובמל םיטועפ ןיב ןילמוג יסחיל הכרעה תוטישו

 .םהידליל םירוה ןיבש רשקה

 השיגה ןכו ,וילפטמל דליה ןיב ישגרה רשקה תוכיא לש תיתומכ הדידמל החתיפש תידוחייה הטישה
 ךוניחה םוחתב לופיטב דוסי ינבא ןה ,דליה לש םיכסחה תא המילשמה תיכוניח תוברעתהל החתיפש
 .םלועה יבחרבו לארשיב

 'ילטנמה טירפתה' תא םילבקמ לארשיב תוקוניתהו תוטועפה לכ תא תוארל אוה" ,הרמא ,"ילש םולחה"
 שממל םילדגו ,םהל תומיאתמה תורגסמב םיבלתשמ םידליה לכ תא תוארל ,ול םיקוקז םהש אלמה
 ."הב םייח םהש הרבחה תבוטלו םתבוטל םהב םולגה לאיצנטופה תא



 

 .לארשי ידלי ןמיסב גגחנש ,לארשי תנידמל 60-ה תואמצעה םויב תואושמה יקילדמ םע התנמנ ןיילק
 גרבנטכרט תדעווב הרבח התיה ,ףסונב .ךוניחה רקחל לארשי סרפ תכוזכ הזרכוה 2011 תנשב ,ןכ ומכ
 .2011 תנשב תיתרבחה האחמה תובקעב המקוהש

 /המש לע בוחר וארק ,הירוגמ ריע ,לאומש תעבגב

 2021 - 1938 ןמדירפ השרמ
 
 םזינימפהו ץראב החפשמב תומילאב קבאמה תוצולחמ ,תילארשי-תיאקירמא תיתרבחו תיטילופ הליעפ
 .8-ה תסנכב כ״חכ הנהיכ .ללכב ילארשיה

 ץראב תיטסינימפה העונתה תודסייממ התייהו הפיח תטיסרבינואב הדמל ,ץראל התלע 1969-ב
 תימלוש הדמע השארבש ׳צר׳ תעיס םעטמ כ״חכ הרחבנ 1973-ב .חרזאה תויוכזל העונתב הליעפו

 הבול כ״הח םע דחי ,המיקהו העיסהמ השרפ ךשמהבו ,םישנ תויוכז ןעמל התוליעפ סיסב לע ,ינולא
 .׳תיטרקומד-לאיצוסה העיסה׳ תא ,באילא

 ובאטל זא ובשחנש ,טרפב םישנ תויוכזו חרזאו םדא תויוכזב םירושקה םיאשונ םויה רדסל התלעה כ"חכ
 .דועו ,דשה ןטרס תעינמ ,תורענ ברקב תונז ,תוירע יוליג ,םישנ דגנ תומילאב קוסיעה םהיניב –

 ,החפשמה ךותב םישנ דגנ תומילאב קסעש תסנכה תאילמב םעפ יא ןושארה ןוידה תא המזי 1976-ב
 .תולזלזמו תוינגעל תובוגתב התנענו

 רקיעב ,התנעטל ,הדעונ ךא ,המיסחה זוחא תא הרבע אלש ׳םישנה תגלפמ׳ תא המיקה 1977-ב
 .לארשיב םישנ לש ןדמעמל םיעגונה םיאשונל תועדומ תולעהל

 ןושארה טלקמה תא דסייש ׳םישנ ןעמל םישנ׳ ןוגרא תא הנש התואב המיקה ,תופסונ םישנ םע דחי
 תעפות לש המויק תא חיכנהש ךכב ,תיתרבסה תובישח םג הסחיי ול םוקמ - תוכומ םישנל לארשיב
 .החפשמב תומילאה

 

 תוררושמו תורפוס

 1931 - 1890 - עלס ןייטשבולב לחר

 םישל שי דחוימ שגד .השדחה תירבעה הרישב רתויב תורכומה תוררושמה תחא איה( לחר תררושמה
 רתויב תוטלובהו תונושארה תוררושמה תחא התייה לחר ןכש ,ררושממ לידבהל ,תררושמ התויהל בל
 .ירבעה הרישב

 אוה הירישב תינייפוא העפות .תררושמה לש ישיאה המלועב םיקסועה ,םייריל םיריש םה לחר יריש
 הלדתשה איה תירבע התייה אל התפשו היסורב הדלונ לחרש תורמל .ונכות תא אטבמה רישה םש



 

 הראית תררושמה .םיבכרומ םיטפשמ םהב ןיא .הנבהל םיריהבו םיטושפ היריש .דבלב תירבעב בותכל
 .העונצו הטושפ ךרדב תוטושפה תויווחה תא

 2005 - 1936 ץיבוקיבר הילד

 אצי ,"בהזה-חופת תבהא" ןושארה היריש רפס .תורפסל לארשי סרפ תלכ ,תמגרתמו תרפוס ,תררושמ
 בור" ,ותאצ םע הרמא "ץראב הריש יארוק להק ןיאש תבהוא ינא" .דבלב 23 תב התייהשכ רואל
  .תוללהמ תורוקיבל הכזו רכמ ברל ךפה רפסה תאז תורמל ."הרישל םיקוקז םניא םישנאה

 םיסרפב התכז איהו תיניפו תיזגוטרופ ,תיברע ,תינאלטק ,תימאנטייו ןהב ,תופש 26-ל ומגרות היריש
 .םיבר םייתורפס

  .תימואל הריש רקיעב הבתכנ ץראבש ןמזב .הירישב םג יוטיב ידיל האב תרעוסה השפנ

 .יטרפו ישיא ,שיגר לוק העימשה ץיבוקיבר

 לע תובוחר םייורק הנביבו הלופעב ,היתב תרכזמב ,ןיעה שארב ,הילצרהב ,הלמרב ,ופי-ביבא–לתב
 .ץיבוקיבר לש המש

 לספה .הירישמ דחאמ חוקל ומשש ,“ןוכיתה דומע” תוצוחה לספ תא הל שידקה ןיקרמות לאגי לספה
  .הירוגמ תיבל ךומסה ,קו'צניפ ןגב בצומ

 1945 - 1860 ב"הרא - דלאס הטיירנה

 לארשי סרפ תלכ ,תמגרתמו תרפוס ,תררושמ ,תורפס תכרועו ךוניח תשא ,רוביצ תליעפ

 איה םיבר יניעב יכ ,הרכזל עבקנ ,״החפשמה םוי״ל הנוש ומששו טבש ‘לב ןיוצמש םאה םוי ,תורפסל
 .הלוהינב רעונה תיילע תרגסמב הפוריא תונידממ לארשיל ולעש רעונה תונבו ינב לכ לש אמאל הבשחנ
 הסדה תינויצה תורדתסהה המק ,תוינויצ םישנ 38 ועיגה וילאש, 1912 תנשב המזיש סנכ תובקעב
 .הסדה ןוגראה םג ךשמהבו

 דועיסל רפס תיב ,בלח רוטספל ןוכמ ,ןוזמ תקולחל תוינכות ,םילוח יתב לש םתמקה תא הליבוה איה
 תוכשל תא המיקה ףא דלאס .הפוריאב םג לדומל וכפהש ,בלחה תופיט - דליבו םאב לופיטה תונחתו

 .לארשיב דעסה

 תורבדיהל תושדח םיכרד השפיחש ,םולש תירב תצובקל הפרטצה איה לארשי ץראב הירוקיבמ דחאב
 .םיברעל םידוהי ןיב

 רעונ רפכ ,םינוכמ ,רפס יתב ,ץראה ןופצבש םאה תעבגו דלאס רפכ :םיבר תומוקמב חצנומ המש
 .ץראה יבחרב תובוחרו

 הלשממ תשאר

 1978 - 1898 ריאמ הדלוג

 ,1906-ב ב"הראל התחפשמ הרגיה תילכלכ הקוצמ לשב 1898  יאמב 3-ב בייקב הדלונ ריאמ הדלוג
 סירומ ,הלעב םע 1921-ב ץראל התלע איה ."ןויצ ילעופ" תינויצה העונתל הפרטצה הידומיל תפוקתב
 ינויצה םישנה ןוגרא תריכזמ השמישו ב"הראב החילש התייה .היבחרמ ץוביקב הבשייתהו ,ןוסריאמ
 לש לעופה דעוובו תולעופה תצעומב תוליעפל ריאמ הדלוג הרזח ,ץראל הבוש םע יטסילאיצוס
 ,"הרוחשה תבש"ב רצענש תרש השמ לש ודיקפת תא אלמל ריאמ הדלוג הארקנ 1946-ב .תורדתסהה



 

 ןהב ,תובושח תויוחילש רפסמל הדלוג האצי .תידוהיה תונכוסה לש תינידמה הקלחמה שאר רותב
 .תירבה תוצראב םוריח תיבגמל םיפסכ סויגו הללאדבע ךלמה םע תושיגפ

 קודיהב לוכשא יול הלשמה שארל העייס התנוהכ תפוקתב .ץוחה תרש דיקפתב הנהיכ ריאמ הדלוג
 תונידמל תיאבצה הרזעהו תואלקחה ,רחסמה ,ץוחה ירשק תא החתיפו תירבה תוצרא םע םירשקה
 .הקירפא
 שארב ומוקמב דומעל התנמתה ריאמ הדלוגו ,לוכשא יול הלשממה שאר רטפנ ,1969 ראורבפב
 .לארשי תלשממ

 תוינקחשו תורמז

 הזח הרפע

 עברא .תימואלניב החלצהל התכזש ,תילארשי ןורטאיתו עונלוק תינקחשו תרמז התייה הזח הרפע
 רוניכ סרפ תכוז .- הינמרגב הנשה תרמזכ םיימעפו ,לארשיב "הנשה תרמז" הרדגוה תופיצרב םימעפ
 .םינמזה לכב רתויב רכמנה ילארשיה ןמאה" ראותב התכז 1990 תנשב .דוד

 יראמד הנשוש

 תכלמ" יוניכל התכזש ,ח"משת תנשל לארשי סרפ תלכ ,תילארשי תינקחשו תרמז התייה יראמד הנשוש
 םינש תכורא תוירלופופמ התנהנ ,לארשי תנידמ םוק ינפל דוע המסרפתהש ,יראמד ."ירבעה רמזה
 .םירחא םיברו "רוא" ,"םיימעפ לצלצל ךירצ" ,"תוינלכ" ,הירישו

 ךירצ "תוינלכ" הירישו םינש תכורא תוירלופופמ התנהנ יראמד לארשי תנידמ םוק ינפל דוע המסרפתה
 .ילארשיה רמזה לש ןאצ יסכנל וכפה ,םירחא םיברו "רוא" ,"םיימעפ לצלצל
 
 ינוקרי הפי

 ההוזמה ,1998 תנשל ירבע רמזל לארשי סרפ תלכ ,לארשי תורמזבש תוטלובהמ התייה ינוקרי הפי
 .  םישימחה תונשב רתויב תירלופופ התייהו הנידמה םוק תפוקת םע

 תילארשי תיאטירסתו תיאמב ,עונלוק תינקחש התייה )2016– 1964 (  ץבקלא תינור

 יטרס 18-ב קר הקחישש ףאו ילארשיה עונלוקה תודלותב תולודגה תוינקחשה תחאל תבשחנ ץבקלא
 הבכיכ ,תימוקמה התדובעל ףסונב .היישעתב תוכרעומה תוינקחשה תחאל הבשחנ ,לארשיב עונלוק
 תינקחשל ריפוא סרפב םימעפ שולש התכזש הדיחיה תינקחשה איה ץבקלא .יתפרצה עונלוקב םג
 .רתויב הבוטה תישארה

 ,1974-ב .ןכל םדוק םייתנש לארשיל ולעש ,וקורמ ,הריאוסא ידילי םירוהל ,עבש ראבב הדלונ ץבקלא
 ןעדמה ,ץבקלא ימולש יאמבה ,םיחא השולש הל .םי תיירקל החפשמה הרבע ,רשע תב התייהשכ
 .םי תיירקב ןמדור ןוכיתב הדמל .ץבקלא ףסאו ץבקלא לאיחי

 ."לארשיב םישנ ןעמל - יתוחא" ןוגרא תאישנ התייה ץבקלא

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


